
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
(Referente a projeto de FDA PROIND 2020 – UFPR NO COMBATE À COVID – 19) 

 
Departamento: Departamento de Engenharia Mecânica 
Coordenador do projeto: Prof. Sérgio Fernando Lajarin  
  

1. APRESENTAÇÃO 
 
O Projeto de pesquisa “Equipamentos de baixo custo para proteção individual (EPI) para profissionais da 

saúde e para leitos hospitalares” (UFPR/FUNPAR), representado pelo seu coordenador acadêmico, professor 
Sérgio Fernando Lajarin, torna pública a abertura das inscrições e estabelece as normas que regerão o 
processo seletivo para a contratação de bolsistas de graduação do curso de Engenharia Mecânica para 
compor a equipe técnica da proposta. 

 
2. DA VAGA, DO LOCAL DE TRABALHO, DA CARGA HORÁRIA E DO PAGAMENTO 

 
a) Serão disponibilizadas duas vagas.  
b) Carga horária semanal de 12h, inicialmente com trabalho remoto e se tornando 

presencial assim que houver autorização das instituições responsáveis.  
c) Quando possível, o/a bolsista atuará no espaço do Engenhar-MEC situado no Centro 

Politécnico, Bloco IV, sala PG14.  
d) O valor da bolsa é de R$ 400,00/mês - (11 parcelas/ano) 

 
3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
São atribuições do aluno atuar no desenvolvimento de projetos voltados para a fabricação de 

Equipamentos de proteção Individual. Mais especificamente, na modelagem em sistemas CAD, montagem, 
prototipagem usando Manufatura Aditiva e Termoformagem, além de outras atividades que podem surgir 
no andamento do projeto. Trabalhar com seriedade, responsabilidade e proatividade na resolução dos 
projetos. 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 
Os requisitos para inscrição são:  

• Ser aluno regular do curso de Eng. Mecânica. 

• Ter sido aprovado em Des. Mecânico II, Usinagem, Conformação e Soldagem; 

• Ter disponibilidade de 12h semanais 
As inscrições deverão ser realizadas no período compreendido entre 27 e 30 de julho de 2020. Os/as 

candidatos/as deverão efetuar suas inscrições enviando mensagem para o endereço eletrônico 
fer.espanhol@gmail.com, da seguinte forma: a) No campo ASSUNTO, deverá conter o seguinte texto: 
Processo Seletivo EDITAL PROIND 2020. b) Os ANEXOS deverão ser enviados em PDF em um único arquivo, 
observando a ordem sequencial prevista no item 5. 
 
5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

• Formulário Anexo 1 



 
• Cópia do histórico escolar (com nota e frequência), 

• Currículo profissional (opcional); 

• Cópia do RG  
 

6. DO PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo compreenderá duas etapas, descritas a seguir: 

 
6.1. ANÁLISE CURRICULAR DE CARÁTER ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO – 45 pontos 

a) Formação compatível com os requisitos previstos no item 1 
b) Conhecimento compatível com os requisitos previstos no item 3 
c) Experiência compatível com o requisito previsto no itens 3 

 
6.2. ENTREVISTA INDIVIDUAL DE CARÁTER CLASSIFICATÓRIO - 55 pontos 

 
Entrevista de caráter classificatório, na qual serão avaliadas as experiências e conhecimentos 

necessários para a função. 
 

Critérios de desempate: 
a) Maior nota na entrevista 
b) Estudante com maior idade 

 
7. CRONOGRAMA 

 

• 27 a 30/07/2020 – inscrições pelo e-mail fer.espanhol@gmail.com 

• 03/08/2020 – resultado da análise dos currículos e convocação para a entrevista 

• 04 a 05/08/2020 – entrevistas (online via WhatsApp) 

• 06/08/2020 – data limite para divulgação dos resultados 

• Início das atividades após a efetivação do contrato junto a FUNPAR. 
 

8. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS: Resultado será divulgado no dia 06/08 por email ou WhatsApp; 
 

 

Curitiba,24 de julho de 2020.  
 
 

_________________________________ 
Sérgio Fernando Lajarin 

Prof. Depto Engenhari Mecânica 

  



 
 

ANEXO 1 - MODELO DE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DISCENTE  
  

  
Nome: _________________________________________________________  
  
Número de matrícula : ____________________________________________ 
 
Email: __________________________________________________________ 
 
Telefone: _______________________________________________________ 
  
CPF:_____________________________ RG:___________________________ 
  
Dados Bancários:   
Banco:______________  Agência: _________ Conta Corrente:_____________  
*(Conta corrente pessoal e não pode ser Nubank) 

  
 
 

Curitiba,_____ de julho de 2020.  
  
  
 
 
  

___________________________________ 

Assinatura Discente 


